Ansökan om försäkring för samlarfordon
Ansökan ska sändas till din motorklubb för godkännande.

ifylls alltid
Ägarens namn

Personnummer (10 siffror)
Postnummer och ort

Utdelningsadress
Telefon, bostaden (även riktnr)

Telefon, arbetet (även riktnr)

Mobiltelefon

Mejl

Motorklubbens namn

Medlemsnummer

önskad omfattning
Fr.o.m.
Helförsäkring

Halvförsäkring

Avställningsförsäkring

fordonsuppgifter
Personbil

Lastbil

Reg-nr

Motorcykel

Annat, vad?

Fabrikat och typbeteckning

Fordonet är
renoverat

Moped

Tillverkningsår

Chassinr

Uppgift om fordonets inköp:
under renovering

orenoverat

fordonet köpt av firma

svensksåld

alt. privat

Inköpsdatum

Inköpspris i kronor

alt. direktimporterad

Marknadsvärde i kronor

jag är medveten om att fordonet får användas endast

– vid rallyn för äldre fordon eller liknande
– vid andra uppvisingsarrangemang för fordon
och att det därför inte får användas som bruksfordon.

– vid enstaka privata nöjesturer

underskrifter
Ägarens namnteckning

Ort och datum

Motorklubbens föräkringsansvarige

2008-12-01 (inkl. premieskatt)
			

Helförsäkring

			

Halvförsäkring

		

Trafik och

Bilar

Försäkringsbelopp

Veteranfordon
tillägg per

1)

Klassiker2) eller
specialfordon3)
tillägg per
Motorcyklar

Veteranfordon1)
tillägg per

Klassiker2) eller
specialfordon3)
		

If-16021:8   Inhouse SE   10.08

1) Fordon 30 år eller äldre,

Vagnskada

Avställning

– 300 000 kr
60 000 kr

232 kr
–

277 kr
21 kr

250 kr
26 kr

398 kr
41 kr

– 60 000 kr
60 001 – 150 000 kr
– 30 000 kr

533 kr
533 kr
–

291 kr
469 kr
26 kr

197 kr
501 kr
50 kr

220 kr
524 kr
53 kr

–120 000 kr
24 000 kr

164 kr
–

131 kr
9 kr

110 kr
11 kr

185 kr
18 kr

– 30 000 kr
30 001 – 120 000 kr
24 000 kr

227 kr
227 kr
–

140 kr
242 kr
18 kr

92 kr
194 kr
20 kr

130 kr
250 kr
26 kr

2) Fordon som är 20 år eller mer och som inte är veteranfordon,

självrisker
Brand
Stöld
Glas
Räddning
Rättsskydd
Skadegörelse
Vattenledningsskada
Vagnskadeförsäkring

delkasko

3) Fordon av udda konstruktion avsett som samlarobjekt

avställning
1 000 kr
2000 kr*
200 kr + 20 %
1 000 kr
600 kr + 10 %
2000 kr
2000 kr
2000 kr

Brand
Stöld
Rättsskydd
Skadegörelse m.m.

2000 kr / 1 000 kr**
2000 kr / 1 000 kr**
600 kr + 10 %
2000 kr / 1 000 kr**

*	Förhöjd självrisk för fordon 29 år eller yngre och för mc oavsett ålder. Om fordonet
inte var låst med godkända lås höjs självrisken för personbil och lätt lastbil med
3 000 kronor och för motorcykel till 4 000 kronor.
**	Den lägre självrisken tillämpas vid skada i eget eller annat enskilt, låst garage.
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